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Programma najaar 2019 

 
VOORAF 

Dit is het overzicht van cursussen en kringen die door de Protestantse Gemeente te 
Alkmaar worden georganiseerd voor het najaar van 2019. Hopelijk treft u een activiteit 
aan die u interesseert, waar u wat van leert of waarbij u samen met anderen iets 
waardevols kunt beleven. Welkom!  
Bij elke activiteit staat vermeld bij wie u zich kunt opgeven. Tenzij anders vermeld 
worden de activiteiten in dit programma gratis aangeboden. Een vrijwillige bijdrage wordt 
echter wel bijzonder op prijs gesteld.  
Onze Protestantse Gemeente organiseert meer; zie daarvoor onze website: www.pg-
alkmaar.nl. Ook in ons kerkblad Samen Verder worden activiteiten aangekondigd buiten 
dit programma om.  
Tenslotte is in deze brochure een aantal onderdelen van het programma van De Zwaan 
opgenomen, zie daarvoor ook www.dezwaan-alkmaar.nl. 

 
 

GELOVEN VANDAAG  

 
 
Hoe wordt alles nieuw? 
 

In twee bijeenkomsten laten we ons inspireren door de Duitse 
gereformeerde theoloog Jürgen Moltmann en zijn boek ‘In het einde 
ligt het begin’. Moltmann geeft in zijn ideeën over het laatste oordeel, 
als doorgang naar een nieuwe wereld, zowel een plek aan daders als 
aan slachtoffers (en ook aan God). Moltmann heeft hierop een veel 
bredere blik dan de klassieke rechtvaardigingsleer waarin de zondaar 
schuld erkent en waarin God vergeeft. Aansprekend in zijn denken is 
dat hij de rijkdom van het evangelie laat zien doordat dit evangelie ook 
een goede boodschap is voor slachtoffers en ook voor slachtoffers en 
daders samen. 

 
Leiding:   Ds. Sibilla Verhagen 
Data en tijd:  Dinsdagen 5 en 12 november,19.30 uur – 21.00 uur 
Locatie:   De Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar 
Opgave:   Stuur een mail naar: vorming.toerusting@pg-alkmaar.nl of bel naar 

Axel Bolderheij, tel. 06 23 88 01 80. 
 

Protestantse Gemeente Alkmaar  
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Glans en glorie: over de schilderkunst van Jan van Eyck 
 
Op vijf avonden in oktober 2019 bestuderen we het oeuvre van schilder Jan van Eyck 
(ca. 1390-1441), ‘schilder van hemelse goedheid en aards geluk’. We vergelijken zijn 
werk met dat van zijn voorgangers en zijn getuige van een schilderkunstige revolutie: de 
sprong naar het realisme. Met Van Eyck kijken we ook naar zee, strand en wolken. Hij is 
de eerste schilder die het Hollandse landschap natuurgetrouw weergaf. We verdiepen 
ons in zijn weergave van religieuze thema’s: hoe hij Maria uitbeeldde, Adam in de verf 
zette en het Lam Gods gestalte gaf.  
We zullen het o.a. hebben over zijn broer Hubert, de bloemen die hij schilderde, de 
plooien in de gewaden, de ondertekening van zijn schilderijen, de levensgeschiedenis 
van de geportretteerden, de theologische implicaties, de perikelen rond de restauraties, 
de glans van de olieverf en de erfenis die Van Eyck naliet. Te veel om op te noemen. 
We kijken in elk geval onze ogen uit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leiding:   Ds. Nielspeter Jans 
Data en tijd:  Woensdagen 2, 9, 16, 23, 30 oktober, 20.00 uur – 21.30 uur 
Locatie:   Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar 
Opgave:   Nielspeter Jans, tel. 072 51 57 625. 
 
 
Bij voldoende belangstelling wordt er een meerdaagse excursie naar Gent 
georganiseerd, waar in februari tot en met april 2020 een grote tentoonstelling over Jan 
van Eyck gehouden wordt: ‘Van Eyck. Een optische revolutie’. De tentoonstelling brengt 
meer werk van de Vlaamse Meester samen dan er ooit op één locatie heeft gehangen. 
Ook zullen we in de St. Baafskathedraal het gerestaureerde ‘Lam Gods’ bestuderen. 
Een uitstapje naar Brugge behoort tot de mogelijkheden. U kunt zich voor deze excursie 
nu al in principe opgegeven. Reisdata (onder voorbehoud): woensdag 15 april tot en met 
zondag 19 april 2020. 
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Bijbelkringen 
 
N.a.v. het Evangelisch-Luthers Dagboek 
 
Deze groep bespreekt met elkaar de teksten die in het 
Evangelisch-Luthers Dagboek aangegeven staan, voorafgaand 
aan de zondag na de bijeenkomst van de groep. De groep wil 
samen naar de bijbelteksten luisteren en wisselt gedachten 
hierover uit. Door juist de verschillende opvattingen naast 

elkaar te leggen, ontstaat er steeds iets nieuws. Er is geen voorkennis nodig. Respect 
voor de bijbeltekst en voor elkaar is genoeg. Als dit u aanspreekt, bent u van harte 
welkom. 
De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats op het adres Oudegracht 43 van 20.00 uur 
tot uiterlijk 22.00 uur. Telefonische inlichtingen bij Raphaël Schulte, tel. 072 51 59 678. 
 
 
Bijbelstudiegroep in Noord 
 
Vorig jaar rond de zomer is er in Alkmaar-Noord een bijbelstudiegroep van start gegaan. 
Wij komen regelmatig bij elkaar.  
Samen de Bijbel lezen, ons verdiepen in de achtergronden en de vragen proberen te 
beantwoorden die gesteld worden. Een open oog en oor, voor elkaar en voor de wereld 
waarin wij leven. Zijn we het ermee eens? Soms ook niet en ook dat mag. Dieper ingaan 
op levensvragen.  
Belangrijk is ook dat we op die manier meer contact krijgen met elkaar. 
Wil je meedoen? Dat kan, want we hebben nog ruimte voor nieuwe leden.  
Je kunt contact opnemen met Anna Hulst, Bonairestraat 7, 1825 PX Alkmaar.  
Tel. 072 56 15 389 of via de mail: anna.hulst@kpnmail.nl. 
 
 
Bijbelgroep Zuid (locatie Pius X-kerk) 
 
In september begint, op elke tweede donderdag van de maand, de 
bijbelgroep weer in de Pius X-kerk. Vorig seizoen lazen we 
sprekende hoofdstukken uit de profeet Jesaja.  
In het nieuwe seizoen 2019-2020 gaan we heel andere teksten 
lezen! We willen op zoek gaan naar verhalen over mensen die 
'Gods stem horen' of heel nabije ervaringen met God hebben. We 
denken dan aan bijvoorbeeld Henoch, Abraham of Samuel in het 
Oude Testament en aan Maria, Paulus of Petrus in het Nieuwe 
Testament.  
Wilt u mee komen lezen? Van harte welkom! We hebben nog plek 
voor drie mensen. Eigen Bijbel graag meenemen, nl. de Nieuwe Bijbelvertaling in de 
RK-uitgave. 
 
Leiding:   Jeanne Kruijff 
Datum en tijd:  Iedere tweede donderdag van de maand, te beginnen 12 september  

10.30 uur – 12.00 uur  
Locatie:   Pius X-kerk, ingang Hobbemalaan 125, Alkmaar 
Opgave:         Yvonne de Weerdt, yvonne@deweerdt.org. 
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Film: De Wilde Stad ter gelegenheid van dierendag 2019 

 
Zondag 6 oktober staat de Vrijheidskerk in het teken van 
Dierendag. Een morgendienst en een middagfilm. In de eredienst 
bezingen wij de veelkleurigheid van de schepping, staan we stil bij 
het uitsterven van talloze dier- en plantsoorten en benoemen we 
het rentmeesterschap van de mens. 
  

's Middags komen we om 14.00 uur samen voor de film De Wilde Stad. Straten, tunnels, 
waterwegen zijn voor een groot aantal wilde dieren net zo geschikt en aantrekkelijk om 
in te leven als een oerbos of nieuwe wildernis. De Wilde Stad is een meeslepende film 
over het ongetemde dierenleven in de stedelijke jungle die Amsterdam heet. Het is een 
film die de dynamiek, snelheid, kracht, schoonheid en humor van de rijke natuur in de 
stedelijke omgeving laat zien. De patatmeeuw en de vinexvos zijn net zo wild en 
bijzonder als de zeehond en de panda. De Wilde Stad is een film voor jong en ouder en 
duurt 86 minuten. 
 
Leiding:   Ds. Nielspeter Jans  
Datum en tijd:  Zondag 6 oktober, 14.00 uur 
Locatie:   Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar 
Opgave:  Vooraf aanmelden niet noodzakelijk, maar voor de organisatie wel 

prettig. Dit kan bij Bep de Boer (Werkgroep Kerk en Dier), tel. 072  
51 10 617, e-mail: boerveenrvawl@chello.nl. 

 
Evangelieverhalen lezen met Kierkegaard 
 

Søren Kierkengaard, theoloog en filosoof, leefde omstreeks 1830. Hij 
wordt de vader van het existentialisme genoemd met zijn aandacht voor 
het ‘enkele bestaan’ van ieder mens. In zijn uitgebreide oeuvre - hij heeft 
meer dan dertig boeken geschreven - komt hij met kritische vragen en 
opmerkingen, gericht aan de (in zijn geval: Lutherse) Kerk. Aan de hand 
van evangelieverhalen zullen we zijn kritische vragen aan de orde 
stellen. Vragen zoals bijvoorbeeld: ‘Geloven we in de christelijke leer, 

hebben we Jezus daarbij (niet meer) nodig, en zijn we nu ontwikkelde, geseculariseerde 
burgers geworden?’ Andere vraag: ‘Zijn we bewonderaars (‘fans’) van Jezus of zijn 
volgelingen?’ We verdiepen ons in het verschil. 
Of ergeren we ons aan Jezus: als gewoon mens dat Hij God is (wat verbeeldt die zoon 
van Jozef zich wel?), als God omdat Hij zich zo weerloos laat bespotten? Kierkengaard 
stelt dat wie zich aan hem ergert op de beslissende weg is, namelijk om óf tot geloof te 
komen (‘de sprong’) óf hem te verwerpen. 
 
De bedoeling is op drie avonden vragen van Kierkengaard te onderzoeken, in de hoop 
rijker te worden in hem. U ontvangt vooraf een inleiding met Kierkengaards thema’s en 
opmerkingen, vooral uit zijn boek De Oefening.  
Deelnemers wil ik aanraden het boek Oefening in Christendom (S. Kierkengaard), ISBN 
9789061316398  (€ 20,99 Bol.com) en/of Kierkengaard en Andersen (André Roes), 
ISBN 9789463382151 € 24,99 aan te schaffen. 
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Leiding:   Drs. Theo Bruin 
Datum en tijd:  Donderdagen 14, 21 en 28 november, 20.00 uur - 22.00 uur 
Locatie:   Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar 
Opgave:  Stuur een mail naar: vorming.toerusting@pg-alkmaar.nl of bel naar 

Jerke de Vries, tel. 06 14 89 22 68.  
 
 
Veel te laat heb ik jou lief gekregen: schrijfmeditatie-middag  
 
Op deze bijeenkomst laten we ons zowel inspireren door deze 
zinsnede uit het lied ‘Om vrede’ van Huub Oosterhuis als door 
‘Paradijsvogels’, het seizoenthema van De Zwaan en de 
Laatdiensten. Een paradijsvogel is een tropische zangvogel met 
levendige en schitterende kleuren. Vogel van God, zegt Wikipedia. In 
figuurlijke zin zijn paradijsvogels bijzondere en eigenzinnige mensen. 
Wat kunnen wij van paradijsvogels leren? Ieder vogeltje zingt zoals 
het gebekt is, maar hoe ben jij eigenlijk gebekt? Wat is jouw partij in de symfonie van het 
Leven? Het antwoord kunnen we alleen ‘binnen in ons’ vinden. We doen deze middag 
verschillende schrijfoefeningen en meditaties die ons helpen dieper in contact te komen 
met onszelf en dat wat groter is dan wij.  
 
Leiding:   Marja Ligterink, verlies- en rouwbegeleider. www.zinne-beelden.nl 
Datum en tijd:  Zaterdagmiddag 26 oktober, 14.00 uur – 17.00 uur  
Locatie:   Remonstrantse kerk, Fnidsen 37, Alkmaar  
Kosten: € 17,50 
Opgave:   Meer informatie en aanmelding via www.dezwaan-

alkmaar.nl/programma of 06 55 27 61 04. 
  
 
KERK, KUNST EN CULTUUR 

 
Toneelvoorstelling: Ontmoeting met Mosjé/Mozes/Musa en met elkaar 

 
Vanmiddag kijken we eerst naar een voorstelling waarin 
een joodse, een christelijke en een islamitische vrouw 
met elkaar in gesprek gaan over hoe Mozes hen 
inspireert. Mozes, Mosjé of Musa speelt een belangrijke, 
zij het iets verschillende, rol in de Tenach, de Bijbel en 
de Koran. De speelsters zijn ‘in het echt’ ook al jaren 
met elkaar in gesprek over hun eigen ontwikkeling.  

Dat is verrijkend, maar soms ook lastig. Maar als zij er samen uitkomen, moet het op 
grotere schaal ook lukken, is hun uitgangspunt. Daartoe nemen zij ons mee op hun reis. 
Na de voorstelling worden we uitgenodigd om in drietallen met elkaar te spreken over 
een inspirerend moment op onze eigen weg en uit te wisselen hoe we deze ontmoeting 
ervaren (hebben). Na de gezamenlijke afsluiting kunnen we onder het genot van een 
hapje en een drankje doorpraten.  
Er wordt na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
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Speelsters:  Marion Rosenthal, paranormaal genezer en ‘verbinder’, Eveline 

Masetti, ouderenpastor en verteller en Saida Franken, docent, 
kunstenaar en theatermaker 

Datum en tijd:  Vrijdag 29 september; inloop 14.30 uur met koffie en thee, 15.00 uur 
aanvang programma, 16.45 uur hapje en drankje  

Locatie:   Lutherse Kerk, Oudegracht 187, Alkmaar 
Info en opgave:  Aanmelding is niet noodzakelijk, maar voor de organisatoren wel 

prettig. Meer informatie en aanmelding via www.dezwaan-
alkmaar.nl/programma of 06 55 27 61 04. 

 
 
Filmavonden in De Blije Mare (met de mogelijkheid vooraf samen een maaltijd te 
gebruiken) . 

 
28 september The Way 
 
Tom Avery, een oogarts uit Californië, krijgt op een dag het bericht 
vanuit Frankrijk dat zijn zoon Daniel bij een storm in de Pyreneeën is 
overleden. Hoewel de relatie tussen hen nooit echt goed was, besluit 
Tom toch naar Frankrijk te reizen, waar hij ontdekt dat Daniel was 
begonnen met de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Tom 
besluit zelf de route uit te lopen. 
 

28 november Boyhood 
 
Boyhood vertelt het verhaal van twee gescheiden ouders die hun kind 
opvoeden. Centraal staat het leven van de zesjarige Mason die 
gedurende twaalf jaar wordt gevolgd tijdens zijn emotionele reis van zijn 
kindertijd tot aan de volwassenheid. 
 
 

Locatie:    De Blije Mare, Kajakstraat 60 
Opgeven maaltijd:  Asha Sewpersad, info@deblijemare.nl, 072 56 22 627, 

beheerder De Blije Mare (tot één dag van tevoren) 
Kosten maaltijd:   Inclusief consumptie: € 5,50; voor mensen met een kleine beurs 

€ 4,-. Aanvang maaltijd: circa 18.30 uur. Inloop vanaf 18.15 uur. 
Aanvang film: circa 19.45 uur. Toegang film: gratis. Koffie en 
thee kosten dan € 1,-. 

 
 
BIJ DE BRON 

Stiltekring 
 
Bereid zijn om stil te worden, te blijven bij wat er is en je te richten op 
de ruimte van de Eeuwige. We mediteren samen, gezeten in een 
kring, na een korte inleiding, en ook meditatief wandelend in de 
kerkzaal. Daarna drinken we een kop thee en wisselen we ervaringen 
uit.  
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Leiding:   Axel Bolderheij 
Data en tijd:  De derde dinsdag van de maand, 14.30 uur -16.00 uur; eerste    

                    bijeenkomst: 17 september 
Locatie:   Pius X-kerk, ingang Hobbemalaan 125, Alkmaar 
Opgave en inl.:  Stuur een mail naar: vorming.toerusting@pg-alkmaar.nl of bel naar 

Axel Bolderheij, tel. 06 23 88 01 80. 
 
Leeskring Oudorp 
 
Elke twee maanden op een doordeweekse middag van 
15.00 uur – 17.00 uur een boek bespreken en daar 
samen over nadenken en de verschillende leeservaringen 
uitwisselen. Dat doen we al jaren in De Wijkplaats in 
Oudorp. Bij toerbeurt leidt één van de deelnemers de 
bespreking in. De ervaring leert dat de bij elkaar 
gevoegde indrukken een boek rijker maken en ons als 
lezers ook. En het schept een onderlinge (vertrouwens)band. Op dit moment zijn er 
twaalf deelnemers. Er staan al enkelen op een wachtlijst.  
 
Gespreksleider:   Ds. Ferdinand van Melle, theoloog en publicist  
Locatie:   De Wijkplaats, Herenweg 14, Oudorp 
Informatie en opgave:  Christien Noordegraaf, c.noordegraafesmeijer@upcmail.nl. 

 
 
 
Keltisch-Christelijke Spiritualiteit: van Iona tot Alkmaar en verder 
 
Keltische spiritualiteit is een breed begrip. Het is ouder dan het 
Christelijk geloof. Maar in de loop van de eeuwen is een bijzondere 
Keltisch-Christelijke traditie ontstaan. Mede dankzij het opdiepen van 
deze traditie op pelgrimseilanden als het Schotse eiland Iona en het 
Britse eiland Lindisfarne, is er hernieuwde aandacht voor deze 
spiritualiteit. Het spreekt veel mensen van vandaag bijzonder aan. Dit 
oude geloof biedt mooie perspectieven op geloven vandaag in een 
wereld die vraagt om hernieuwde omgang met elkaar, God en de Schepping. Op deze 
avond verkennen we de Keltisch-Christelijke Spiritualiteit, met uitstapjes naar Iona en 
Lindisfarne. We besluiten met een kort avondgebed waarin we gebruik maken van 
Keltisch-Christelijke bronnen. 
 
Leiding:    Ds. Hanneke Ruitenbeek, predikante te Heiloo en Limmen  
Datum en tijd:  Donderdag 10 oktober, 20.00 - 22.00 uur 
Locatie:  Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar 
Opgave:   Stuur een mail naar: vorming.toerusting@pg-alkmaar.nl of bel naar 

Frederique Roelofsen, tel. 06 53 92 88 88. 
 
NB Op zondag 27 oktober is de kerkdienst in de Vrijheidskerk een viering in de sfeer 
van Iona. 
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Stilstaan op woensdag 
 
‘Een dierbaar halfuurtje waarin ik tot rust kom’, aldus een 
bezoeker van ‘Stilstaan op woensdag’. Steeds meer 
gemeenteleden waarderen dit rustpunt midden in de week. 
Sommigen komen elke week, anderen af en toe een keer. We 

starten dit seizoen eerder, nl. op 18 september. We laten ons inspireren door een 
bijbeltekst, een lied, een gebed of muziek. Stil worden, tot rust  komen, ruimte maken in 
jezelf voor God. Nieuwe moed en kracht opdoen, je gedragen weten. Om daarna weer 
op te staan en verder te gaan. Iedereen is van harte welkom! 
 
Leiding:   Verschillende gemeenteleden (bij toerbeurt) 
Data en tijd:  Woensdag 18 september tot en met 18 december, 19.30 uur - 20.00   

uur. In 2020: van 8 januari - 1 april 2020 
Locatie:   De Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar 
Inlichtingen:  Tinny Olie  (tinnyolie-dijkstra@hotmail.com) of Anja Bergwerff 

(anjabergwerff@gmail.com). Opgave is niet nodig, u kunt per keer een 
keuze maken om te komen. 

 
 
GELOOFSBELEVING 

 
Olde Mare Café  
 
Om de band tussen oudere gemeenteleden te versterken 
wordt op een aantal woensdagmiddagen een bijeenkomst 
georganiseerd waarin, naast gezelligheid, ook een 
inhoudelijke lezing wordt gegeven. In dit najaar vindt het Olde 
Mare Café plaats op: 
 
25 september: Ds. Sibilla Verhagen doet met volwassenen en kinderen Godly Play, een 
activiteit waarin bijbelverhalen door verschillende figuren zichtbaar worden. Daarna eten 
we pannenkoeken. Aanvang op deze middag 15.00 uur. 

 
 
27 november: Gerrie Huiberts, pastor en kerkelijk medewerker in 
de Katholieke kerk vertelt verhalen vanuit haar geloofskoffertje. 
Aanvang op deze middag 14.00 uur 
 

 
 
Leiding:   Gerard Kluft 
Data en tijd: 25 september en 27 november tijdens de uren op woensdag van de 

Open Kerk,14.00 uur -15.30 uur 
Locatie:   De Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar 
Inlichtingen:  Gerard Kluft, tel. 06 43 25 59 16, email: g.kluft@upcmail.nl 
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De Parenting Course. 
 
De Parenting Children Course in De Blije Mare. 
Heb jij kinderen? Dan weet je dat, hoe leuk ze ook zijn, er best wat uitdagingen komen 
kijken bij de opvoeding. Geen enkele opvoeding is perfect (zouden we wel willen!), maar 
met praktische tools kan je vaak al een stuk verder komen. De Parenting Course geeft 
ouders een inspirerende en motiverende methode om met opvoeding aan de slag te 
gaan.  

De Parenting Course is een cursus voor ouders van 0- 
tot 10-jarigen. Het is een leuke en laagdrempelige 
manier om in een relaxte sfeer met andere ouders 
ervaringen uit te wisselen en je te bezinnen op de 
opvoeding. Ontmoeting, herkenning en inspiratie staan 
centraal. De cursus is geschikt voor iedere ouder, 
ongeacht burgerlijke staat, culturele achtergrond of 
levensovertuiging. De Parenting Course is gebaseerd op 
christelijke principes, maar is voor iedere ouder relevant. 
Thema’s van de cursus zijn: bouwen aan veiligheid, 

ontdekken van genegenheid, ontwikkelen van vrijheid, leren van sociale vaardigheid, 
groeien naar zelfstandigheid. Informatie over de cursus: www.parentingcourse.nl  
 
Leiding:   Anja Bergwerff 
Datum en tijd:  maandag 21 en 28 oktober,  4, 11 en 18 november, 19.30 uur – 21.30 

uur  
Locatie:   De Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar 
Kosten:   het werkboek kost € 8,50 per stuk 
Info en opgave:  anjabergwerff@gmail.com	per mail of telefonisch: 072 5624423. 

 
 
Interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog: “Over grenzen” 

 
Grenzen…! Aan de ene kant dagen ze ons uit en willen we 
weten wat er aan de andere kant  is. We zoeken ze bewust op 
als we reizen, nieuwe activiteiten ondernemen of onbekenden 
ontmoeten. Hoe inspirerend en verrijkend kan dat zijn! Aan de 
andere kant zijn we geneigd onze grenzen te bewaken, willen 
we niet dat mensen te dichtbij komen. Of zijn we huiverig om 
ons buiten onze eigen ‘bubbel’ te begeven. Onbekend maakt 
onbemind, luidt het gezegde. 
Wat zou er gebeuren als we dan die grenzen eens over 
zouden durven gaan? Zou het kunnen dat bekend ook bemind 
maakt? We luisteren vanavond eerst naar zes korte inleidingen 
van mensen met verschillende religieuze en 

levensbeschouwelijke achtergronden. Zij vertellen welke verhalen, waarden en/of 
inzichten hen inspireren rond het thema ‘Over grenzen’. Vervolgens kunnen we met 
elkaar in gesprek gaan en zo de grenzen oversteken die ons in het dagelijkse leven 
vaak gescheiden houden. 
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Leiding:   Annemarie Pronk 
Datum en tijd:  Vrijdag 20 september; 19.30 – 21.30 uur 
Locatie:   Lukaskerk, Oude Kanaaldijk 9/11, Alkmaar 
Info en opgave:  Aanmelding is niet noodzakelijk, maar voor de organisatoren wel 

prettig. Meer informatie en aanmelding via www.dezwaan-
alkmaar.nl/programma of 06 55 27 6104 

 
 
Gospel Night in De Blije Mare 

 
Vrijdag 20 september organiseren de Open Hof, 
de Evangelische Broedergemeente en de 
Protestantse Gemeente te Alkmaar voor de 
vijfde keer een Gospel Night. Deze avond 
treden op: The Jordan River Singers en het 
gospelkoor Joy. Het belooft een avond te 
worden die je niet gauw zult vergeten.  
Vanaf 19.00 uur is de kerk open, de avond 
begint om 19.30 uur. De locatie: De Blije Mare, 
Kajakstraat 60, 1826 DN in Alkmaar. De 
toegang is gratis, bij de uitgang is een collecte. 
Kom op tijd want vol=vol.  

 
Datum en tijd:  Vrijdag 20 september; de avond begint om 19.30 uur, de zaal is open 

vanaf 19.00 uur  
Locatie:   De Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar. 
 
 
Kerstwandeling 2018 

 
Vrijdag 13 december gaat de kerstwandeling voor de tiende 
keer van start. De wandeling gaat langs zes locaties: De Blije 
Mare (onderdeel nog in ontwikkeling), Kinderboerderij de 
Rekerhout (levende kerststal), het scoutinggebouw (met The 
Jordan River Singers), de Montessorischool op het Arkplein (in 
samenwerking met het Muziekatelier Alkmaar), bibliotheek de 

Mare (kerstverhaal door Marieke van den Houten) en De Blije Mare (programma 
speciaal voor jongeren). In het park hoort u midwinterhoornblazers en nog veel meer. In 
de hal van De Blije Mare is een leuke kerstmarkt.  
 
 
Datum:   Vrijdag 13 december, 18.30 uur. Duur van de wandeling: anderhalf uur.  
Info en opgave:  Digitaal via dekerstwandeling@gmail.com of tel. 072 56 12 301. Bij de 

aanmelding hoort u op welke locatie u start. 
Adres:   De Blije Mare: Kajakstraat 60, 1826 DN Alkmaar. 
 



	12	

 
 
Bijzondere kerstavonddiensten 
 
Kerstnachtdienst in de Grote Kerk te Alkmaar. 
 
Datum en tijd: 24 december vanaf 22.00 uur. 
 
 
 
 

 
 
Kerstnachtdienst in De Terp te Oudorp. 
 
Een dienst met veel muzikale medewerkers! 
 
Voorganger: Ds. Ferdinand van Melle.  
Datum en tijd:  24 december; 21.00 uur 
Locatie:   De Terp, Kerklaan 4, Oudorp 
Inlichtingen:  Anita Boekelaar.  
   anitaboekelaar@hotmail.com. 
 
 
 
 
Om al vast rekening mee te houden:  
 
In januari en februari wordt de Marriage Course gehouden: inlichtingen Anja Bergwerff 
anjabergwerff@gmail.com	per mail of telefonisch: 072 56 24 423 
 
 
De foto op de voorkant van deze flyer is gemaakt door Marja Ligterink 
(www.zinne-beelden.nl) 
 
 

 
 
 

Colofon: 

Taakgroep Vorming & Toerusting  
Protestantse Gemeente te Alkmaar 

E-mail: vorming.toerusting@pg-alkmaar.nl 

 


